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Підприємства 
Львова 

 

 

ПрАТ «Конвеєр» 

Підприємство засновано в 1947 році під назвою «Механічний завод». Протягом 30 

років підприємство випускало продукцію від найпростіших засобів механізації до 

баштових кранів на автомобільній платформі. В 1977 році на базі Механічного 

заводу створено спеціалізоване підприємство з виготовлення підіймально-

транспортного обладнання для механізації технологічних, транспортних і 

транспортно-складських процесів. Продукція, вироблена на підприємстві, 

застосовується практично у всіх галузях промисловості і у сфері 

обслуговування. Експорт складає до 30 % від суми товарної продукції. Основні 

країни поставки продукції на експорт – Польща, Німеччина, Франція, Чехія, Грузія, 

Литва. 

 

ПрАТ "Конвеєр" займає провідні позиції на 
українському ринку в галузі машинобудування, 
конвеєробудування, виготовлення 
металоконструкцій.  
Підприємство ПрАТ "Конвеєр" універсальна 
компанія з металообробки та виробництва підйомно-
транспортного обладнання та нових інноваційних 
продуктів, виготовлення високоякісної  продукції, 
вдосконалення традиційного підйомно-
транспортного обладнання. 
Один з основних видів діяльності ПрАТ "Конвеєр" є 
розробка, виготовлення, пусконалагоджувальні 
роботи, гарантійне та післягарантійне 
обслуговування конвеєрної техніки. 

ПрАТ "Конвеєр" готове запропонувати широкий перелік постійно вдосконалюваної 

конвеєрної продукції: 

 конвеєр стрічковий (стаціонарний, пересувний, радіально-поворотний, 
телескопічний); 

 транспортні системи на базі стрічкових конвеєрів; 

 живильники стрічкові; 

 конвеєр скребковий, редлер скребковий; 

 конвеєр трубний ланцюговий; 

 гвинтові (шнекові) конвеєри; 

 рольганги привідні та непривідні; 

 транспортні системи на базі привідних та непривідних рольгангів; 

 машини для завантаження мішків в вагони та автомобілі (МПМА); 

 норії; 

 бункери, силоси; 

 ланцюги тягові пластинчаті; 

 клінкерний ланцюг, клінкерний транспортер, ковші клінкерні; 

 ланцюг дефіберний; 
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 запасні частини для конвеєрів: привідні та натяжні станції, роликоопори, 
ролики; 

 металоконструкції (каркаси сонячних батарей, автотара, контейнери для 
автомобілів з механізмом навантажно-розвантажувального типу 
«Мультиліфт», дорожні огородження згідно EN1317); 

 та багато інших виробів, що виготовляються за кресленнями Замовника. 

 
Завдяки співпраці з світовими лідерами в сфері виготовлення двигунів та 

редукторів, мотор-редукторів таких, як «NORD», «SEW-Eurodrive (Німеччина), а 

також із використанням вітчизняних приводів, ПрАТ "Конвеєр" готове 

запропонувати комплектну конвеєрну техніку найвищої якості за 

конкурентноздатними цінами. 

Приватне акціонерне товариство “Конвеєр” пройшло сертифікацію ISO 9001-2008. 

Незалежним органом сертифiкацiї продукції видано сертифікат, котрий показує 

партнерам, що система управлiння якiстю ПрАТ «Конвеєр» органiзована 

вiдповiдно до вимог стандартiв серiї ISO 9001-2008 i ефективно функцiонує, 

забезпечуючи стабiльну i високу якiсть продукцiї пiдприємства. 

Україна, 79069  
м.Львів, 
вул.  Т. Шевченка, 379 

+38(032)291-37-89 
www.conveyer.com.ua   

conveyer@ukr.net 
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Нормативно – 
правова база 

 

Мінфін запустив електронний реєстр відшкодування ПДВ 
Міністерство фінансів України в суботу, 1 квітня, запустило електронний реєстр 
відшкодування податку на додану вартість, він буде доступний з 3 квітня. 
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна". 

 

"Зараз відбувається наповнення реєстру інформацією. 
...він буде доступний у перший робочий день квітня, 3-го 
числа. Тепер кожен підприємець зможе в онлайн-режимі 
перевірити, на якому етапі перебуває його платіж", - 
повідомляється на сайті Мінфіну. У свою чергу, міністр 
фінансів Олександр Данилюк написав про запуск 
реєстру на своїй сторінці у Facebook: 

"Ми запускаємо відкритий електронний реєстр відшкодування ПДВ. Щоб ви 
розуміли, 50-60% всієї корупції в Державній фіскальній службі було пов'язано саме 
з непрозорим відшкодуванням цього податку підприємцям". 
За його словами, цей процес ніхто не міг контролювати, і ні в кого, крім обмеженого 
кола "державників" ДФС, не було доступу до інформації". 
Раніше президент України Петро Порошенко заявив, що автоматичний реєстр 
відшкодування ПДВ на сайті Міністерства фінансів має почати працювати в 
повному обсязі з 1 квітня 2017 року.  

Більш детально за посиланням: 
http://www.epravda.com.ua/news/2017/04/3/623360/?utm_source=traqli&utm_medium=email&ut
m_campaign=35 

Анонс 

Анонси конференцій у Львові: 

20-22 квітня - Міжнародна конференція «Реставрація та Консервація 2017» 

21-22 квітня - VI Всеукраїнська науково-практична конференція «На шляху до 

синтезу філософії, науки та релігії» 

21-22 квітня - Міжнародна науково-практична конференцiя «Медична наука та 

практика в умовах сучасних трансформаційних процесів» 

21-22 квітня - IV Міжнародна науково-практична конференція «Львів 

інтеркультурний: джерела та горизонти діалогу» 

25-27 квітня - ХХІІ Міжнародна науково-технічна конференція «Геофорум 2017» 

25-27 квітня - VІІI Міжнародна науково-практична конференція «Управління в 

освіті» 

27 квітня - Всеукраїнська науково-практична конференція «Розвиток українського 

етнотуризму: проблеми та перспективи» 

27-28 квітня - Весняний діловий форум 

27-28 квітня - ІІІ Польсько-українська бізнес-конференція 

27-28 квітня - III Міжнародна науково-практична конференція «Обліково-аналітичне 

забезпечення» 

27-28 квітня - Всеукраїнська наукова конференція «Генераційний феномен як бунт 

і де(кон)струкція» 

27-28 квітня - V Міжнародна агропромислова виставка та форум з розвитку 

фермерства AGROPORT WEST LVIV 2017 

27-28 квітня - Міжнародна науково-практична конференція FOSS Lviv-2017 

28-29 квітня - ХIX Міжнародна науково-практична конференція «Релігія та глобальні 

виклики епохи: історичний досвід, реалії сьогодення, перспективи на майбутнє» 

http://interfax.com.ua/news/economic/413126.html
https://www.epravda.com.ua/news/2017/03/31/623320/
http://www.epravda.com.ua/news/2017/04/3/623360/?utm_source=traqli&utm_medium=email&utm_campaign=35
http://www.epravda.com.ua/news/2017/04/3/623360/?utm_source=traqli&utm_medium=email&utm_campaign=35
http://lvivconvention.us12.list-manage.com/track/click?u=ecca4cc0868b6aad2414f9476&id=a17e4bb729&e=11cfbc43cf
http://lvivconvention.us12.list-manage.com/track/click?u=ecca4cc0868b6aad2414f9476&id=ebc4b23d3d&e=11cfbc43cf
http://lvivconvention.us12.list-manage.com/track/click?u=ecca4cc0868b6aad2414f9476&id=1ca3aabc0d&e=11cfbc43cf
http://lvivconvention.us12.list-manage.com/track/click?u=ecca4cc0868b6aad2414f9476&id=1ca3aabc0d&e=11cfbc43cf
http://lvivconvention.us12.list-manage2.com/track/click?u=ecca4cc0868b6aad2414f9476&id=13eb791ff1&e=11cfbc43cf
http://lvivconvention.us12.list-manage2.com/track/click?u=ecca4cc0868b6aad2414f9476&id=13eb791ff1&e=11cfbc43cf
http://lvivconvention.us12.list-manage1.com/track/click?u=ecca4cc0868b6aad2414f9476&id=de31349020&e=11cfbc43cf
http://lvivconvention.us12.list-manage1.com/track/click?u=ecca4cc0868b6aad2414f9476&id=de31349020&e=11cfbc43cf
http://lvivconvention.us12.list-manage.com/track/click?u=ecca4cc0868b6aad2414f9476&id=56649ad685&e=11cfbc43cf
http://lvivconvention.us12.list-manage.com/track/click?u=ecca4cc0868b6aad2414f9476&id=cb3c548bb1&e=11cfbc43cf
http://lvivconvention.us12.list-manage.com/track/click?u=ecca4cc0868b6aad2414f9476&id=cb3c548bb1&e=11cfbc43cf
http://lvivconvention.us12.list-manage1.com/track/click?u=ecca4cc0868b6aad2414f9476&id=b8c95951ad&e=11cfbc43cf
http://lvivconvention.us12.list-manage1.com/track/click?u=ecca4cc0868b6aad2414f9476&id=b8c95951ad&e=11cfbc43cf
http://lvivconvention.us12.list-manage.com/track/click?u=ecca4cc0868b6aad2414f9476&id=e6e1fe7523&e=11cfbc43cf
http://lvivconvention.us12.list-manage.com/track/click?u=ecca4cc0868b6aad2414f9476&id=c3a8b01be7&e=11cfbc43cf
http://lvivconvention.us12.list-manage.com/track/click?u=ecca4cc0868b6aad2414f9476&id=3bb5045b97&e=11cfbc43cf
http://lvivconvention.us12.list-manage.com/track/click?u=ecca4cc0868b6aad2414f9476&id=3bb5045b97&e=11cfbc43cf
http://lvivconvention.us12.list-manage2.com/track/click?u=ecca4cc0868b6aad2414f9476&id=4a1c4a1766&e=11cfbc43cf
http://lvivconvention.us12.list-manage2.com/track/click?u=ecca4cc0868b6aad2414f9476&id=4a1c4a1766&e=11cfbc43cf
http://lvivconvention.us12.list-manage.com/track/click?u=ecca4cc0868b6aad2414f9476&id=e10d012b16&e=11cfbc43cf
http://lvivconvention.us12.list-manage.com/track/click?u=ecca4cc0868b6aad2414f9476&id=e10d012b16&e=11cfbc43cf
http://lvivconvention.us12.list-manage.com/track/click?u=ecca4cc0868b6aad2414f9476&id=f901a6a21c&e=11cfbc43cf
http://lvivconvention.us12.list-manage.com/track/click?u=ecca4cc0868b6aad2414f9476&id=7c66fb3641&e=11cfbc43cf
http://lvivconvention.us12.list-manage.com/track/click?u=ecca4cc0868b6aad2414f9476&id=7c66fb3641&e=11cfbc43cf
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Експорт 

Керівник Офісу з просування експорту: Ми не ведемо бізнес замість 

експортерів, але створюємо можливості 

 

З березня підтримкою українського експорту 
офіційно опікується новий інструмент – Офіс з 
просування експорту (ЕПО) при Міністерстві 
економрозвитку. 
Після успішного волонтерського дебюту в США 
торговий представник України Наталя 
Микольська ініціювала створення офісу з 
просування експорту. 

Вдалося зібрати команду професійних однодумців, заручитись підтримкою 

проектів технічної допомоги для формування невеликої команди та певний 

час вони працювали більше як непублічний бек-офіс Мініекономрозвитку, 

провівши серію форумів у Німеччині, Нідерландах, Канаді, Франції та бізнес-

місій в Малайзію, Індонезію, Кенію та Танзанію.  

Восени минулого року досягнуто домовленості з двома проектами технічної 

допомоги про системну підтримку розбудови та функціонування ЕПО. І з 

березня вони запрацювали як повноцінна команда зі сталою структурою, 

сформованою командою із 20 експертів та чітко визначеними пріоритетними 

напрямками роботи. 

Важлива частина  роботи – послуги для експортерів, тобто оцінка їх 

експортної готовності, первинний консалтинг, робота із запитами експортерів 

у пошуку бізнес-партнерів чи щодо участі в тендерах за кордоном. 

ЕПО продовжує опрацьовувати різні міжнародні підходи з тим, щоб вийти на 

найкраще рішення для успіху українських експортерів.  

Але усе, що необхідно для успішної бізнес-діяльності, компанії повинні 

здійснювати самостійно. 

Виходячи з нинішніх реалій, ЕПО ще й одночасно ефективно виконуємо 

роль фасілітатора (гаранта легкої комунікації) між бізнесом, урядом та 

проектами технічної допомоги.  

Усіма напрацюваннями офісу ви можете скористатися безкоштовно в 

онлайн-форматі чи офлайн. 
Більш детально за посиланням: http://www.eurointegration.com.ua/interview/2017/04/6/7064093/ 
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